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Velkommen til Børneopvågning 0-10 år 

Forældreinformation 

 

 

 
Jeres barn er blevet opereret/har været til undersøgelse, og barnet vil efterfølgende blive 
kørt til Børneopvågningen af en anæstesilæge eller anæstesisygeplejerske. 
Børneopvågningen er en del af Børneintensiv og består af tre enestuer. 
 
Vi arbejder ud fra principperne i FCC (Family Centered Care). Dette kan I læse om i 
mapperne på stuerne. Der er mulighed for at opholde sig lige uden for afsnittet, mens I 
venter. I kan være hos jeres barn, når det ankommer til opvågningen, og I må gerne være 
begge forældre til stede. Vælger I at vente på Børn og Unge Afsnittet, vil vi ringe til jer, når 
barnet ankommer. 
 
Vi bestræber os på, at jeres barn får så rolig en opvågning som overhovedet muligt. Dels 
ved søvn og dels ved at I som forældre giver barnet trygge rammer. 
I afsnittet skal mobiltelefoner være lydløse, og der må tales i telefon på gangen.  
 
Information om operation/undersøgelse vil i nogle tilfælde ske, mens barnet befinder sig i 
opvågningen eller først, når barnet er kørt på Børn og Unge Afsnit. 
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En sygeplejerske modtager og overvåger barnet under hele opvågningsforløbet. Det er 
meget individuelt, hvor længe barnet skal opholde sig i afsnittet. Barnet er koblet til 
overvågningsudstyr, hvor der som minimum overvåges puls og iltning af blodet. 
 
Som hovedregel skal barnet være vågen, smertedækket og eventuelt have spist eller 
drukket, før det kan overflyttes til Børneafdelingen. Der er mulighed for at få saft, kiks og is. 
Hvis barnet ammes, er dette ligeledes muligt. Får barnet modermælkserstatning, kan det 
være en idé at have en sutteflaske og mælk med. 
 
Når jeres barn er klar til overflytning til Børn og Unge Afsnittet, vil I blive fulgt af portør. 
 
Ved nogle operationer udskrives barnet direkte fra Børneopvågningen til eget hjem. 
 

 
 


